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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสารมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อคือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิด
เรื่ อ งปาฏิ ห าริย์ ในพุ ท ธศาสนา ๒) เพื่ อ ศึ ก ษากั บ การบรรลุ ธ รรมและ๓) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด เรื่ อ ง
ปาฏิหาริย์เพื่อเป็นสื่อเข้าถึงธรรม พบว่า ปาฏิหาริย์ คือ การกระทาที่มีความอัศจรรย์เกิดขึ้น มีผลเป็น
อัศจรรย์ โดยอาศัยพลัง จิตไปบังคับหรือดลบันดาลให้สิ่งนี้ เปลี่ยนไปตามความปรารถนาของจิต มี
ความสาคัญคือทาให้เกิดความสนใจความศรัทธาเลื่อมใสของบุคคลทั้งหลายเป็นแรงจูงใจเพื่อให้เข้ามา
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรมอั น จะก่ อ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเองผู้ อื่ น และสั ง คม พระพุ ท ธเจ้ า ทรงแสดง
ปาฏิหาริย์ใช้เป็นสื่อในการสอน เป็นอุปกรณ์ในการทาให้คนหันมาทาความดี เป็นเครื่องมือในการนา
ให้คนเข้ามาปฏิบัติธรรมจนได้การบรรลุธรรมเท่านั้นแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้แสดงปาฏิหาริย์
เพื่อจะให้ได้ลาภยศ สรรเสริญ ความเคารพนับถือจากผู้คนหากเพื่อดึงคนเข้าหาธรรมพระองค์จะทรง
แสดงเองหรืออนุญาตให้พระแสดงเพื่อ ไปนาบุคคลผู้มีอุปนิสัยถึงพร้อมเข้ามาปฏิบัติ ธรรม ตั้งแต่การ
เข้าใจธรรม จนถึงบรรลุธรรมในระดับต้น ๆ คือ ระดับโลกียะ จนถึงเข้าใจเข้าถึงธรรมในระดับระดับ
โลกุตระ คือการมรรคผลจนทาให้อาสวะให้หมดสิ้นไป
คาสาคัญ : ปาฏิหาริย์, การสื่อสาร,การบรรลุธรรม
Abstract
This thesis is documentary research has three objectives: 1) to study of the
concept of the miracles in Buddhist, 2) to study of Dhamma Realization and 3) to the
concept of the miracles for support Dhamma Realization is found that miracle mean
the act of wonderful occurs that effected as miracles force by power of mind or
create according to desire of mind. The importance is generate the attention,
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believability of the people and as the inspiration to practice the dhamma that will
benefit for themselves, others and society. The Buddha shows the miracle as
instructional media, as the tool to make the people do good deeds and lead people
to practice the dhamma until realization. The Buddha does not allow showing the
miracles for any gains, praises, and appreciates from people but showing the miracles
by himself to lead the people to practice the dhamma started by understanding
until realization in the beginning level is worldly till understand about transcendental
that is the path to deplete defilements
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๑ บทนา
มนุษย์ส่วนใหญ่มีความเชื่อในอานาจเหนือธรรมชาติเชื่อว่าไสยศาสตร์เชื่อเรื่องของความลี้
ลับแห่งวิญญาณของมนุษย์ เมื่อตายแล้ววิญ ญาณไปอยู่ที่ไหน ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาที่อยู่เหนือ
ธรรมชาติ อีกทั้งยังให้ความเชื่อในเรื่อง เครื่อง รางของขลัง ที่มีอิทธิฤทธิ์และปาฎิหาริ ย์ต่าง ๆ จึงทา
การบูชาด้วยพิธีกรรมต่างๆ มุ่งเพื่อแสดงความภักดี การสวดมนต์ขอพรเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพร
ให้ แต่พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิด บาปบุญคุณโทษ พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการ
แสดงปาฏิหาริย์ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทาให้ผู้ฟังยอมรับ มาฟังธรรม และปฏิบัติธรรม เป็นต้น
ทรงแสดงอนุสาสนีปาฏิหาริย์ คือ ปาฏิหาริย์ทางคาสอนคือพูดสอนให้ผู้ฟังนาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้ว
ได้ผู้ตามที่ทรงสอนก็เหมือนอัศจรรย์นั้นแหละคือยอดปาฏิหาริย์เป็นประโยชน์ อย่างยิงไม่เพียงเฉพาะ
ตนเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมาก ต่อมาทรงเห็นว่าการใช้ฤทธิ์จะ
ทาให้ผู้คนหลงใหลกับเรื่องเหล่านี้ จนลืมแก่นที่แท้จริงของธรรม จึงทรงห้ามพระสาวกไม่ให้มีความการ
แสดงฤทธิ์ เว้นแต่จะเป็น การจาเป็น จริงๆ ทรงห้ามพระสาวก ไม่ให้แสดงฤทธิ์ ดังที่ตรัสไว้ในเกวัฎฎ
สูตร๓ ว่า “พระองค์เองก็ไม่พอพระทัยที่จะทรมานใครด้วยอิทธิปาฎิหาริย์ และอาเทศนาปาฎิหาริย์
เพราะมันพ้ องกั นกับ วิชากลางบ้ านซึ่ง พวกนั กเลงโตในสมัยนั้ น เล่น กันอยู่ เรียกว่า วิช าคัน ธารี และ
มนต์มณิกา พระองค์พอพระทัยที่สุดที่จะใช้อนุสาสนีปาฎิหาริย์ คือ การพูดสั่งสอนกัน ด้วยเหตุผล ที่
ผู้ฟังจะตรองเห็นตามได้เอง”อันเป็นการทรมานที่ได้ผลดีกว่าฤทธิ์ซึ่งเป็นของชั่วขณะต่อมามีอยู่บ้างที่
คนบางคนเลื่อมใสฤทธิ์ อย่างเดียวเข้ามาเป็นสาวกของพระพุทธองค์แล้ว หาได้ทาให้ตนเข้าถึงหัวใจ
แห่งพุทธธรรมด้วยปัญญาไม่ ต้องหั นหลังกลับไปสู่มิจฉาทิฎฐิตามเดิม เช่น สุนักขัตตะลิจฉวีบุตร เป็น
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ต้น แต่ก็มีมากหลายที่ถูกทรงชนะมาด้วยฤทธิ์แล้วได้รับการอบรมสั่งสอนต่อได้บรรลุพระอรหัตตผลไป
เช่น ท่านพระองคุลิมาล เป็นต้น ทาให้พระองค์สามารถประกาศพระศาสนาได้ อย่างรวดเร็ว และมีผู้
บรรลุธรรมตามพระองค์เป็น จานวนมากทรงใช้เป็ นเป็นเครื่ องมือนาบุคคลบางเหล่าเข้ ามาบวชใน
พระพุทธศาสนาจนได้ดวงตาเห็นธรรมดังกรณีที่พระพุทธเจ้าทรงใช้อาเทสนาปาฏิหาริย์ทรงทราบวาระ
จิตของสาวกผู้ฟังธรรม แล้วทรงแสดงธรรมจนจิตของผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงในพระสัทธรรมส่วนกรณีที่ทรง
ใช้อนุสาสนี ปาฏิหาริย์เห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นท่ามกลาง และ
ที่สุด โปรดปัญจวัคคียท์ ั้ง ๕ จนได้ดวงตาเห็นธรรม๔ จากความเชื่อในปาฏิหาริย์ ส่งผลให้พระสงฆ์สมัย
พุทธกาลใช้ฤทธิ์เป็นอุบายวิธีให้คนหันมานับถือพระพุทธศาสนาเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วทาให้เกิดการ
บรรลุธรรมระดับต่าง ๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาแนวคิดเรื่องปาฏิหาริย์เพื่อเป็นสื่อเข้าถึงธรรมใน
พุทธศาสนาว่ามีอย่างไรบ้าง มีใครแสดงไว้อย่างไร จึงสนในศึกษาดังนี้
๒ วัตถุประสงค์
๑ เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนา
๒ เพื่อศึกษาเรื่องสื่อกับการบรรลุธรรม
๓ เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องปาฏิหาริย์เพื่อเป็นสื่อเข้าถึงธรรม
๓ วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้าทางเอกสาร
ตามลาดับ รวบรวมข้อ มูลแล้วค้น คว้านามาเรียบเรียงย่อความ จากข้ อมูลที่ เชื่อ ถือได้ คื อปฐมภู มิ
ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ โดยนามาวิจัยเอกสารเกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องปาฏิหาริย์เพื่อเป็นสื่อเข้าถึง
ธรรม มาประกอบเอกสารแล้วนาเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย
๔ สรุปผลการวิจัย
๑ แนวคิดเรื่อ งปาฏิหาริย์ใ นพุ ทธศาสนา พบว่า ปาฏิหาริย์ คือ การกระทาที่ มีความ
อัศ จรรย์ เกิ ด ขึ้ น มี ผ ลเป็ น อั ศ จรรย์ พระไตรปิ ฎ กมี ๓ ประการคื อ ๑) อิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย์ การแสดง
อิทธิฤทธิ์ทางจิตใจทีสามารถกระทาสิ่งใดก็ ได้ตามความมุ่งหมายของจิต เช่นกาบังหายตัว เหาะขึ้นไป
ในบนอากาศ ๒) อาเทสนาปาฏิหาริย์ การทายจิตใจ มีความรอบรู้ ความคิด อุปนิสัยและจิตใจของ
ผู้อื่นได้อย่างแม่นยา ๓) อนุสาสนีปาฏิหาริย์ การสั่งสอน อบรม บ่อย ๆ ซ้าแล้วซ้าเล่า ให้อยากลงมือ
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พระวิชัย ปญฺญาธโร (แก้วบัวลา),ศึกษาวิเคราะห์การใช้ปาฏิหาริย์สามของพระพุทธเจ้าและพระสาวก
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชลัย ๒๕๕๕),หน้า ๘๕.
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ปฏิบัติตาม พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เพราะว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติไ ด้ด้วย
ตนเองและสาเร็จด้วยตนเอง ปาฏิหาริย์ทั้ง ๓ นั้นมีความสาคัญในด้านการทาให้เกิดความสนใจที่ทาให้
เกิดความศรัทธาเลื่อมใสของบุคคลทั้งหลายในเบื้องต้น เป็นแรงจูงใจ เพื่อให้ เข้ามาประพฤติปฏิบัติ
ธรรมอันจะก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและสังคม
๒ การบรรลุพุทธธรรม พบว่า การบรรลุ คือ สาเร็จ หรือถึงจุดหมายในพระพุทธศาสนา
ตั้งแต่การเข้าใจธรรมในระดับต้น ๆ คือ ระดับโลกียะ จนถึงในระดับมรรคผล คือระดับโลกุตระหลัก
ปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม ๗ หมวดไดแก สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ
๕ โพชฌงค ๗ และมรรคมีองค การบรรลุธรรมจะเกิดได้ด้วยการปฏิบัติทั้งสมถและวิปัสสนากัมมัฎ
ฐานจนสามารถทาลายกิเลสได้ในแต่ละระดับ
๓ แนวคิ ด เรื่อ งปาฏิ ห าริย์ เพื่ อ เป็ น สื่อ เข้ าถึ ง ธรรม พบว่ า การแสดงปาฏิ ห าริย์ ในทาง
พระพุทธศาสนานั้นมิได้กระทาเพื่อจะให้ได้ลาภยศ สรรเสริญเท่านั้นแต่เป็นการทาโดยมีจุดมุ่งหมายให้
คนหันมาให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา หรือเป็นการทากุศลกรรม เป็นต้น พระองค์ก็เคยทรงแสดง
อิท ธิป าฏิ ห าริย์ห ลายครั้งเพื่ อ ให้ ค นหัน มาสนใจก่ อนแล้วจึ ง สอนหลั กการปฏิ บั ติธรรมในภายหลั ง
พระองค์ก็มิได้ทรงปรารถนาทรงแสดงฤทธิ์พร่าเพรื่อเกินไปเพราะทรงเกรงว่าในอนาคตพระสงฆ์ปุถุชน
ที่ไม่ได้ญาณสมาบัติไม่สามารถแสดงปาฏิหาริย์ จะไม่ได้รับความนับถือจากคนทั่วไปและป้องกันพวก
ปรารถนาลามกจะหลอกลวงให้เกิดความเสื่อมเสียกับคณะสงฆ์ แต่จะอย่างไรก็ตามพบว่าแม้พระองค์
จะทรงห้ามการแสดงปาฏิหาริย์ก็จริงแต่ถ้ามีความจาเป็นพระองค์ก็จะทรงอนุญาตเช่นในคราวที่พระ
สารีบุตรไปกราบทูลลานิพพานที่บ้านของมารดาพระองค์ก็ทรงอนุญ าตให้แสดงปาฏิหาริย์ เพื่อเป็น
อนุสติแก่พระสงฆ์ทั่วไป มีหลายครั้งที่พระองค์ใช้เป็นสื่อเพื่อดึงคนให้หันมาสนใจปฏิบัติธรรมจนบรรลุ
เป็นพระอรหันต์ก็มีมากมายเช่นพระองคุลีมาล เป็นต้น
๕ บทสรุป
สรุปว่าเพื่อมุ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นสาคั ญการแสดงปาฏิหาริย์ก็มีความจาเป็น
แม้ยุคหลังพุทธกาลก็มักจะมีพระสงฆ์แสดงปาฏิหาริย์เช่นพระอุปคุตต์แสดงเพื่อทรมานพยามารและ
สร้างความเลื่อมใสแก่พ ระเจ้าอโศกและประชาชนจนมีผู้ บรรลุ อริยธรรมขั้นต้น จนถึง ที่สุ ดคือพระ
นิพพาน

๕

๖ ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยเห็นว่าในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรทาเรื่องดังต่อไปนี้
๑) การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากปาฎิหาริย์ในสังคมไทย
๒) การศึกษาเปรียบเทียบปาฎิหาริย์ในพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์
๓) ศึกษาความเชื่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ในสังคมไทย
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